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Cu prilejul acesta ca şi in toate ceJe- La Sighişoara entuziaSJllUI 'populaţiei 
laIte prilejuri ce s'au mai oferit. până a şters pentru totdeauna din limba 
acuma, populaţia ţinutUl'iIoI' alipHe a dat noastră cuvântul regionalist şi dacă 
probă de inalta ei conş!iinţă naţională şi s'ar mai găsi vre-odata. cineva să mai 
de dragostea sfântă cu care fie ~e pronunţe acest cuvânt, sau Să se mai 

it Dumineca ti'ecută' a avut loc la Si- ţăI'au lucrează la desA,vâl'şÎrea operei oprească]a Inţelesul lui, ar trebui să S0 

IIghişoara o impozantă solemnitate naţio- de unire sufletească şi' de consolidare gândească numai o dipă la dragostea 
naH\ şi culturală la care au azistat ,peste naţională, prin distl'Ugereu. ori căror poporului pentru Tron şi Dinastie şi 
20.000 .de oaoleni şi în cUl'sul căreia, in . graniţi sufleteşti şi· materiale şi prin pel1tl'U ideea de unire desăvârşita, pentru 
prezenţa A. S. Regale Pdncipele Carol şi respingerea ori căror idei ce nu al' fi ca din mintea sa bolnavă Să dispară visu
in aceea a dJui ministru Octavian Goga, demne de numele de romAn, rile nebune şi gândirile nedemne de un 
s'au Impărţit biblioteci formate din câte 300 !vlal'ca populaţie a satelor, despre al adevărat român. 
de volume româneşti, Ja 125 de comune căreia patriotism şi despre a căreia La Sighişoara, a fost de. aceea uu 
din ţinuturile Oltului. şi Târnuvelor. dl'agoste de ţarâ noi am vorbit tn atâtea numai o inalta serbare culturală, dar şi 

rânduri, prin atitudinea sa entuziasm şi un măreţ triumf al Românismului. mani-
A. S. Regulă Principele Carol şi d. ' 

ministru Octavian Goga au ţinut cuvâu- prin ul'alele sale Inflăcarate, a condamnat festat prin entuziasmul populaţiei pentru 
încă odată" la Sighişoara, cu toată hotă· ideia de perfectă unire a tot ceea ce simte 

tari frumoase şi pline de lumină şi de r:tre~, ideile de separaţie şi de regiona- româneşte. 
adevăr in care tlU arătat marea impor- lism, fie ,el chiuI' şufletesc, ce ,al' putea Acesta este sensul cel mai Inalt' al 
tanţa culturală a actului acesta" prot\md sa se mai nasca.VI'eodată In mintea I soIemnităţei din Sighişoara şi 'el cOllstitue 
naţional şi românesc, ce raspâll<leŞte sa-
mânţa învaţătllrii tn locurile atâta vreme vre, unui politician lipsit de patl'io- o mândrie şi o satisfacţie măreaţa pentm 
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II larea româneaaca. au gemut timp de se-

cole suh apasarea celei mai fioroase 
timnii. STOIAN. 

Moştenitorul tronului şi d, ministl'u 
) Goga au arMat mulţimei aduntlte acolo, (;n nume ce a dobândit in câteva 7.ile O' ce· 

lebritate odioasă. si un tip ce merită 'si fie descris,· ca momentul aeesta solemn 1u care înce- ' ., îlltru cât eI reprezintă, încarnează, quintezentia7.ă 
" puturi de biblioteci Qt'ganizate au pătruns o bubă. a soLietăţei de astăzi, racila cupididăţei, 
~. pana. tn comunele cele mai depitrtate ale I a câştigului nepermis, pofta bolnavii. de avere,adu-

Oltului şi Târnavelor, inaugurează marea I Ham necinstit; vanitatea de a sfida pe oamenii 
oper'a. de romamzare, de solidl:u'îtate şi I cum ~e .cade şi de a stropi munca .~i onestitatea 
cultură naţională 111 baza căI' ia Romiln" 1 cu lI~rolul roardor ::.Ie. la a,u!omoh1Iul. eşIt. ca ? 
U. h'· '1· l' . e. . • . Il f bUl'l1l31lă degraJanla um mocirla speculel, jj jafulUI 
In toate ung Iel'I e "omalliel ,mÎl'egJte şi a ruşinei. 
t.rebu~sc să simtă, ~a gândeasca, l~ Foarte înalt, făcut să producă impresiuni 
ie!, Şi să se adape la lsvoul'ele ncele;aşl decorative: foarte simplu şi neinteligeut :;ti mai ales 
culturi ce se va răspândi, unificată şi îml)o- f~arte in'Cult, dt'-şi ~ic~nti~t ,În _ drcp.t.; .neobosit 
gaţita repede, intru cât lumina şi cultura caud :era ~orba de ca~llgun, ŞI atac.en;. preocupat 
mnt apllnaJ'ul llnţiunîlol' Hhere şi destina.t Ilumal de I~je~a de a~( crela rela~\ltlll: pentru a 

. . . . .. e, putea să Ca~l!ge mill repede batll ŞI. lnftlletlte; 
ca R:0mama fllh'eglH\.., UIlUl ma,re "lltoI'. foarte linguşitor, pentru că pricepea instinctiv că 

S'au' bucurat, de sigur, miile de ţli- nUl~lai ~illguşirea deschi~e lesne toate uşile ; foar~e 
raui adunaţi acolo' s'au bucul'at din fundul actIv (<tad, er~ vorb~ sa confunde n;unca ade\'a-
, ' " . rată. cu agitaţIa trepHiantă ŞI tleşearta, ce avea să 
~~fletulUl fat~ de d~l'unle c~. hse facea ducă pe financiarul veros de astăzi, în atmosfera 
~l faţade pel'speehvele fel'lClte, ce le de glorie specială a bălăuşilor politici !?l a celor 
deschideau cuvintele atâta de entuziaste mai igllobile cercuri electorale. 
~i de calde ale vlMtal'ului Regal. Stuia,I1, a lnc""putprin a 'fi ziarist,. reporter 

In -aceasta- satisfactie şi fel'Îcire a po-
pulaţiei, în mulţumirile lor şi în malete 
cu care locuitOl'ji au salutat pe Pl'ineipe 
cum şi în omagiile aduse l\Ioştenîtorului 

. Tronului, şi tntr'egei Familii Regale 1 s' a 
Y~zut adânca dragoste a populatiei ţinutu
rilor aIipite' pentru Tron şi Dinastie, 
pentru Suverani. şi Intreaga }1'amilie a 
tasei Domnitoare, ce ~. ştiut, să realizeze 
adunarea sub un· singur sceptru 11 tot 
~eea ce este suflet şi simţire românească, 

_ tie fapte dlverlSe, pnetenul atent al conllsanatelor 
şi al localurilor de poiiţie, unde hănuia el că se 
fac primele cuno)!tinţe ce aveau Srt prindă bin e 
mai târziu. 

Cu desăvârşi re neinteligent şi incult. n epre
gAtit pentru delicata profesie' a scrisului, prin fap
teie diverse ce le aducea ziarului, Stoian a tămas 
celebru prin stilul, şi prill limba cu care îşi im
brâ-ca enormilăţile ce le spunea, 

De la el', de la Stoiall, şi de alţi vre-O 
c~ţiva, tăiaţi din aceia~i srofl sufletească.. au ră.
mas vorbe şi fraze neuitate, ca' vestitele:. "mortul 
grav rănit. sau mortul crunt bă.tul a fost tra!lspor· 
tat laspitah şi atÎltea altele ce au făcut şi fac şi 

astăzi inci\ deliciul ziariştilor bucureşteni. 
De-~i ziarist inexistent, t?tu~i Stofan a pro

fitat de aceastA calitate pentru a cutreera institu
ţiile ~i ministerele, vorbind in numele presei ~i in 
aceia al ziariştilor adevăraţi, so(icitând ta\"oruri ~i 
promisiuni, intervenind mai târziu în tot soiul de 
afaceri, c iupind din toate pă.rţile aceea ce era de 
ciupit, aplecându-şi inalta lui statură. pe la toate 
uşile ljIi Iă~(lnd prin toate birourile, după. loc, timp, 
oameni şi împrejurări, aere şi ifose obrazoice, sau 
fragmente de demnitate ~i bucăţi de prestigiu 
omenesc. 

Stoian, care auzise Însă că ziaristica e bună, 
dar cu coudi~ie să ,ieşi diil ea', s'a arUiicat cu 
disperare în politica, în politică. eIectoraJă.1 de ale
geri şi de chestii de bucătărie. politică. respingA
toare, unde nu se cere nici priceperl'!, nici inteli
genţă) ~i numai îndră.sneală şi lipsă de scrupule 
şi de mţmdrie~ 

Inarmat cu bâta electorului tie carteră, Stoian 
era văl.l1t în timpul alegerilor cutreerând maha
lalele, cu un sac cu b.ani la subţioanl, oferind 1"45 
de Iei"_ pentru un vot şi angajând fii-ră de jen!l 
târgur! de cOI1~tiillţă, ~i de demnitate. 

Oameni de nimica, se înţelege, erati mulţi 
şi deci opera de corupţie a agentului electoral 
Stoian, se desvolta ca o buruiană olr~vitoare, 
acaparând cÎlt mai multe cO!1ştiinţe ~i falsifidind, 
alături C4., atâtea alte opere la fel, opera eelă.ţe
nească 8. alegerei membrilor corpului parla
mentar. 

In vederea aplicaţiei lui ia spre câştiguTÎ t 
in vederea pasiunei lui pentru· ghe~eft, pentru 
conştiinţa lui apucătoare şi hrăpareţă., oă.reia 
banul ti apărea. fă.ră. gust, fir!!' miros, cunoscuţii 
lui Stojan, il supranumiseră ,BlI.ncuţă.c . cuv!Î.nt ce 
închidea în el jel}a, neplăce-rea ~i repulziunea 
fizică ce reuşea s'o lnsplre personajul. 



Stoian făcea afaceri urilte, dar aVerea' sa 
creştel\ considerabil; Stoian se punea în slujba 
ideilor celor mai respingă.toare, dar lucrurile 
de preţ umpleau odlile casei de.lflngă. Foişor. 

Când a venit vremea războiului, Stoian care 
('ra un om cât muntele, a ră.mas in ţară ,i IlICI 

O dată afacerile sale nu au prosperat mai mult 
ş~ nu I\U fost mai înfloritoare, ca pe timpul ocupa
ţiei nemţe~ti. 

In curând • Banca naţiunei, ce fusese des
chisA la început într'o c1lLdire umilită, pe bule
vard. alăturea de O Iăplărie, se mută in palat 
propriu, cu mobile şi lux; cu portari ,i automobile, 
111 vreme ce Stoian, lansa o serie tntreagă. de 
afaceri, de bănci şi de combinaţiulli tinanciare, 
toate ba4ate pe nisip, şi in care ÎII mod con,tient 
directorul ~eneral al institutti1ui, făcea să Între, 
să. se piardA şi să se consume banii adunaţi ~ cu 
muncă, ai nefericiţilor clienţi. 

Astăzi o lume întreagă. blestemA. ,i varsă. 
lacrămij astăzi sumedenie de oameni cinstiţi se I 
uita. Ia gura ·căscată a ruinei ce-i aşteaptil, 
gratie necinstei lui Stoian. 

Şi totuşi o mărturisim, suntem miraţi chiar 
~j acu~ deincrederea ce s'a acordat omului 
acestUIa fără. cultură, limitat şi ale "căruia lipsuri 
un spirit ager'ţşi piltrullzătur le-ar fi pufut observa 
de la primele cuvinte. 

Lumea IIU a vă.zut rnsă sau nu a ştiut f'ă· 
vadi şi aceasta IIU se poate explica de cât prin 
aceea că. Stoian, tipul acaparatorului ,i omul cît,· 
ligurilor fără muncă., exemplarul de lux, t!i.s
pillldit tn mii de alte exemplare in societatea 
noalltră ce aleargă după. pricop:;eaIă, reprezintă., 
lacarnează plÎnA. Ia suprema quintezen!ă, pasiunea 
pentru bauul murdar, dobândit fări de scrupul~, 
furaţ din tOQ1.e ,pullglie şi stropit astă.zi trag.u: 
cu creerii şi cu saugele lui Ghica ComAneşti. 

w* • 

Sedinta consiliului administrativ , 
al orasului Arad. , 

Consiliul administrativ al oraşului a ţinllt 
Ieri după.· masă la Qrele 5 şedinţă ordinară Jll
nara. 

D. primar Robu deschizând şedinţa salută pe 
d. deputat dr, Iancu, membru nou al comisiei. 

S'au cetit apoi rap·oartele diferitelor rezor· 
turi luându-se toate la cunoştiliţlLl'rimlll procuror 
d. Meculescu în leg-ă-tură cu raportul dsale atrage 
atenţi unea c:>misiei asupra numărului mare de fur
turi comise în vremea din urmă şi aduce la cu
noştinţă. că va face demersuri la auto:ităţiie îo 
Jrept pentru a se lua măsurile necesare p~ntru Î!ll-:
pedecarea ior. D. prim procuror mai con:;tată că. 
În luna Octomvrie numărul :;inuciderilor a scăzut. 

Urmându-8e la cetirea actelor intrat,'. SÎ' 

naşte o discuţie mai lungă tn chestia evae'uării 
edificiilor ,coale1or ocupate încă de poliţie. Pre
fedura poliţiei a ră.spuns adecă la adresa Consi. 
liului Administrativ în aceasta chestiune, că ne· 
găsind un alt local potrivit pentru c-()lIJisarialel~ 
circumscripţiilor, poliţia nu a fost ta situatie să 
evacueze e(lIficiile şco;ar~ pe cari l~ ocupă. 

Discu!ându-se, din toate punctele de vedere 
aceasta chestiune la .propunerea dlui primar, Con~ 
sUiul Admir,istrativ de~ide să insarcilleze primăria 
a căuta în înţeleger! cu prefectura poliţiei localuri 
potrivite comisariat.elor de poliţie,' c·ari sunt incii 
instalate în edificii şcolare şi totodată să se in
tervină şi la minister peniru evacuarea edificiilor 
şcolare •. 

Consiliul ia iu discuţie· :tpoi recursul so
cietăţii .Concordia., tn chestia taxei orăşă.llt'şti 
impus1\. pe societate dup:1 conlractul de cumpărare 
a imobilului, în care e instalată societatea. Con
siliul administrator, având În vedere situaţia spe
cială a aCestei cumpărări accepteazil. motive~e 
aduse de societate pentru· reducerea taxei. 

Consiiiui aduce tnci!. deci;-;ij reI "tiv la eele; 
lalte acte Întrate de mai mică importanţă. 

d;\ ZET A . A RAf) ULIn 

Ştiri din streinătate. 
D. Poincare, tostul preşedint(f al republicei 

franceze" şi care după cum se ştie a sosit la Londra, 

a fost obiectul unei primiri foarte entuziaste Jin 

partea populaţiunei londoneze. Autorităţile au făcnt 

dlui Poillcare o pri!nire oficială. 

- O delegaţ'ie de pe teritorul Vilnei a sosit 

la Varşovia pentru a regula chestiuflea alegerii 

din die!a din Vilna, alej{ere ce trebueeş'e să ho

tărască. de soarta acelui teritoriu. D~ieg ltia a fost 
primita. în mai murte rânduri de· ~eful statului 

PQlon. 

Crucişetorul grec • Arcadi:H a capturat pe 

coastele Mării Negre un vas sub pavilion jugoslav, 

&"hd pe bord 200 de lăzi cu petrol ~i I 00 ~ e 

butoiaşe benzină destinate trupelor turceşti. 

- Se ştie că auturităţile sârbe~ti au reuşit să. 

aresteze pe autorul ultimuhli atentat săvârşit in 

contra regelui Alexandru al Serbiei. Instrucţla a 

stabilit compiecta vinovăţie '.1. lui Muiuku\'ici, au~ 

torul atenratulQi. 

- Din 'i'tirile voenite din Egipt reiese că 

incheierea acordului frlI1C<J-iurc a produs O puter

nică impresiune În-cercurile musulmane din Egipt: 

Ziarele tie acolo publică articole elogioase la adrt:sa 

Franţei şi ·l'l. aceea a gu 'lemului francel, 

;J"'tw.*. 

Programul săptămânal al Cursului 
liber de seara, Arad. 

Ltmi. - Limba română. ICursul funcţiona
rilor) 1. Lectura. Pronumele person'il, Exerciţii ver
bale. Prof. dnii 1. Dahiciu, T. M.ger. ~ Limba 
ro'f\ână, (Cursul functionarilor). If. Heguli 'de in
terpuncţie. Lectura: Praf. d. Lazar R0şculet. -
Limba francezi. 1. Grammaire. , La priere -. Prof. 
dna Luda V. Babescu. ; 

Marţi. - Limba mmina.. (Curs public). 
Verbul .a fi •• Interiorul'clasei •• COllversare. ProL 
d. Lazăr Ho~cal€t. - Limba francoză II. 
Grammaire., Phonetique. Prof. d. Jean Decamp. 

MIWCfWi. - Limba franceză. I. Conversation 
sur ';Les objets de j'elflve~,. Praf. dDa Lucia V. 
Babescu. 

Joi - Limba româliA. (CursIJI funcţionari
lor). 1. Lectura. Pronumele personal. Conversare. 
Prof. dnii 1. Dabiciu, T. i\bger. - Limba ron.ilnă, 
(Cursul funcţionarilor). II. Reproducere. Lucrări în 
scris. Prof. d. Lazăr Roşcuil'i. - AlgebrA. l'\umere 
algebrice. Prof. d. 1 Dumitriu. 

Vineri. - Liolba romanA. (Curs public). 
Verbul .. a a-'lt>a«. Exerciţii Ce cdire. Profesor d. 
Lazăr Roş·:uleţ, - Limba franceză. L Grammaire. 
Pholletiqu,~. Prof. dna Lucia V. Babescu.
Li m ba franct'z!'i.. IL Conversation. C:lUserie li tteraire. 
Prof. d. Jnw Deca.mp. 

•• ,.... A .... - ~ 

Preţurile În, pieţele din Arad 
în ziua de tI Nocmvrie. 

Piata ti" zan:avaturi: varză 2·- b, cartofi 
1 kgr. t·25 lei, veldeţuri 1 kgr. 4'50 lei, ciapă 
I \:gr. 7"- iei, usturoi 1 kgr. 16'- lei, varză 
acră. 1 kl!r. 4'- IeI. ouă 1 huc. 1'30 lei, 
fasc,!e utlCllf, 1 kgr. ,1'50· iei, lapte 1 litru 2'50 ~ 
smtântână. t litru 12- lei, unt 1 . kgr. 36'
lei, bo!a roşie 1 kgr. 35-60 lei, mere 1 kgr. 
4-3-2' lei, struguri 1 kgr, 7-6 -5 lei, nuci 
10 - lei. 

Piaţad~ l,aseri: Gâscă grasă 1 'kgr. 15-19 
. Iei, rat,it grasă 1 kgr. H-18 lei, gâ~cli slabă .; 
. per. 30-4{) lei, raţă slabă 1 per. 18-26 lei, ~i 
pt>ntru prăjit 1 per, 16 -20 iei, pui mai mici 1 
per. 8-12 lei, găinA. I per. 20-30 lei, curcan 
1 pE"r, 50- iO Ici. 

TârguI de, vite: Vită kgr, 2'50-5·-
lei. viţ,e[ 1 k\.:.r. 6'- porci t kgr. 9-16 lei, 
oaie l buc. 100 lei. 

12 Noemvl'ie Ul21 -
Piaţt de cereale: Grîtu 1 mm. 300 lei, orz 

mm. 3\0 le;, porumb 1 mm. 340 lei 
făină nuia 1 kgr. 5·...;.. Iei, făină de fert 1 kgr. 4 
lei, făină de pâine '''1 kgr. 3·- lei, tărită 1 kgr· 

'2'- lei, varză 1 mm. 160 lei, varză 100 bUt. 
e!. l. 300 lei, varză el. H, 200 lei, varză d. III. 
100 lei, 

Tribuna liberă*) 
:0 

Noi românii am avut şi avem şi azi mul~, 
duşmani, nu numai dintre streinij ci chiar şi din 
sinul nostru, cari lucrează necontenit in contra ;=, 
illtereseior noastre !la.ţi onale. De aceşti du~mani ;, D 

Însă nu ne temem, pentrucă doroballţul român 
ştie să ,iîmplillească datoria, faţă. de ori cine.· ,.;1 

Avem noi românii un duşman Cu mult mai ~ I 
mare iti periculos dec-ât acesti a, şi care nt:-con· ·:0 
tenit ~ in mijlocul lIostru şi ~are lucrealli. pe sub 
ascuns pentru ruinarea noastră intocmai ca "ar.ful 
mele ce rOlde rădăcina unei plante ŞI nimiceşte . I 
mere'fi mersul bun al desvoltării' noastre ţcouo. :f 

Q)ice, sociale şi mai ales culturale. 

In confra acestui uuşmarl trebue ~l luptăm 
cu tOMe armele bune pentru al stfHpi, că.ci la din 
conlră poate să aducă pe c"pul nostru cele mai 
mari primejdii~ " 

Si oare cine si fie acest duşman? Cill~ să r 
fie altul decât indiferentj~nuL 

Pd vreme7'cân,j- eram sub sliipâ."irea U!lgu· ~( 
rilor intre noi rl>m{ttlii ditl Transitvallia nu era 
ahi ta fl!diterentism, ci lucram din toate puterile :t 

J. pentru interesele şi drepturile noa~;tre naţionale 
economice, sociale şi culturale. Azi? Azi indife. 
rentismul este isvorul mai multor rele de carf! SU" 

fere nu numai ţăranul nosK-.U de!a sate t ei chiar ,i .. 
o parte a illtehg~lIţei noastre. Astăzi după Ce am 
luptat atâta. amar de vreme şi cu ajutorul lui DuJIlo n 
nezeu a'u ajuns să ne vedem visul intrupat, ve· '," 
dem. ci indiferen-tismul domneşte la noi putem zice 
pe toate terenurile, 

In treburi sociale şi cultural~ vei afla o 
dosă bună. de idiferentism. Azi mulţi i~i zic, că la 
ce atâta lumină ~i cul1ură poporului românesc I 
Doară e destul să. fie religios ,i bun crt'lj!tin. Da, 
da, trebue în lot cazul să fie religio!işi bun 
creştin nu e vorbă, dar tot atunci trebue sli aib~ 
şi puţină cultură, altcum mereu e tol înşelat '1 
apoi ni-e frică, cA., vom păţi.o ca şi prea pravo~
lavnicii ru~i c:Iri de~ PUI1!~l lO,\j eri. alal1ăeri, 
nurtau în ~ân sf. cruce şi p'" sf. KicolaC', IOluşi 
Lpsiţ.i iUl'ă şi de cea mai Irtidi sr.hintea ,de .cul: 
turii btr'o bunit 'dimiileată. au dat cu tOţi sfmţll 
de pămâllt şi azi se toaca în cap Uliul pe altul şi 
In prostia lor n~lllărginiIă, se ·lasă. să. )ie condilŞl ,j 

de nişte Jidani mizerabili. 

Vedem dară, cr~ de UII popor incult şi prost 
toate î~lsu~irile rele :;e Iipe~c ~i noi de acest~ ifl~ 
suşiri rele voim să scăpăm poporul noslru ŞI mal 
ale~ generaţiei tiaere de azi incredinţată. nouă 
voim să-i dăm o astfel de cre'll:ere ~i cultură, In' le 
cât .. ă IIU poată prinde de ea nici o Însul;l;re rea, 
ci să fie cu toţii creştini -buni, oameni de ,omenie 
şi mai pre ~us de toalt~, să fie români buni. 

Este deci foarte dureroasil. îlllprejurarea, când 
vedem, 'căfortl1rile nobiie ale guvernu:ui ş! ale 
bărbaţilor noştri de şcoală, cari voesc sii ridice 
scoala la nivelul conform timpu)~1 de a.:i, DU In· 
li;lJpină nici UII sprijin, ba din cOlltră, li se .pun 
diferite pedeci ~i greutăţi tendentioase pentru ajun· .1, 
getea !>copului alât de dorit pentru fericirea şi în
tărirea statului nostru tillM. 

Ca să putem aril.ta mai bine iudifereutis.mul 
ce dominează Între n;uiţi ai noştri, fie-I1e permis a 
spune Într'utt articol viitor câteva cazuri concrete J 

din cari ne putem convinge, că este mic nu~ă~1 
acelor ce luptă. pentru sl.:opuri mai inalte de CIVI~I' "" 

zaţiune-, tn vreQ1e ce p<irtea cea mare trăeşte 10 

braţele apatiei. C 

Iulian Pagubă, 
Invătător-director de stal 

~, 

-~.-; P~~tru ctlle ctlprinse în aceasta rubricK redacţii , 
ziarului nu ia Di~i o ruspundere. 

~--~.~ .. _._--------~----------~~~~---------------------------------------.----------~'------~r--____ ------______________________ ------

GheorgbA~Rel·ner :~~:zil~e!~l)altoane bluse neO-UWe icostume St.~.~lllinescnNr,l 
" tru damo " O O • EdlflCUl Cafeneaua 

___________ -..;;;;;,;;. _______________ ~)a8ă .eparată de măt!lurat •••••••••• Telefon 530. Cornul Vânătorului . 

.. 
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dlui Stauber. 
\'i ~e aduce la cunoştinţă. că ziarul dlui Stauber 
. KozIăn~," a găsit iar de cuviintă., cu toa!ă lee

'e i·am;aplicat-o zilele treclKe, să se amestec€: din 
'intr'o chestiune ce priveşte pc români şi să ,. 
: ca de obicei minciuniie şi calomniile ce 
Iă,ut o durCrO<ltilL cel.britate susllumitului 

Ziarul dtui Staltber, afirmă astfel pentru a 
ori că cele trei cereri de inscriere ta barou, 

:ast respinse pentru motivul cl aceia cari ce
inscrierea nu înJeplineau condiţiile cerute de 

· oenlru a putea fi satisfăcuţi. 
Ziarul maghiar millte deci încă. o dată, întru 

, noi 'am arătat că dnii Bălteanu şi Deladecima 
· înscrişi în barourile din vechiul regat, iar ră.

Paveieanu, era doctor in drept de la PariI'!, 
'ce face de o sută de ori ~rcdem cât ti tlul de 
, la Lipova sau Covâsâllţi. 

Ziarul dlui Stauber, millte Însă. ~i mai fără de 
atunci când susţine ci ziarul nostru,,, 

· dat in judecati'L de decanul barouIllÎ A rad şi 
)0 repret.t:nlant al ,Gazetei' Ar,adului., a fost 
itat, in această. chestiune. Ia judecătorul de 

GAZETA ARADULUI 

INFORl'IATIUNI. , ... "' - Fabrica de maşlOl militare dela Gemet 
(Cehoslovacia) a fost incendiatA, Au! fost distruse 
28 aeropiane, 46 motoare şi 5 automobile Daunele 
trec peste 23 milioane. 

, - Directoratul internelor din Cluj, a autorizat _ Consiliul de miniştri a t.inut Miercuri În 
prill~ăria oraşului a Încasa toate impozitele COIDU- Capitala) a aprobat infiinţarea unei burse de măr-
nale preparate in bugetul oraşului, până la apro- furi ,i efecte la Cluj pe baza legilor, ma.. 
barea definitidi a acestui bugtt din partea direc- ghiaro. 

toratuluL In ·urma acestei adrese a directoratului La Paris a Incetat din "iată cel mai bă-
de interne primăria va dispune Încasarea tuturor trâl! om diu lume, Dargen Louis, in etale de 153 
impozitelor prevăzute îlI bugetul ce l-a intocmit ani. Fiu1 acestuia Dargell Frederîco, în etate 
,i inaintat direttoratului spre~ aprobare, aceste im- de t 10 ani, a luat parte la tnmormântarea tată-
pozite st'fvind 'pentru acoperirea cheltuielilor ora- i' . . 1 ... UI său, 
l;IulUl. )upă cum suntem tnformaţt primăria va re-
nunţa la încasarea taxelor comunale pe sp~ctacole, - Bandele de' hoţi ce s'au fnmulţit in v're~ 
cerând dela stat lllJ ~julOr' corâ,spunzAtor sumelor mea di!1 urmă in judeţ incep a face atacuri ~i 

f ' I d' ~ asupra automobilelor, cari fac curse între Oradea 
ce ar I re~,u tat III 1ncasarea acestor taxe. mare şi Arad. Astfel a fost a!ăcat ieri noapte tntre 

- Primăria' orll~ului a luat dispoziţii ca re- Zerindul nou ~i Chişineu un automobil condus de 
vfll1zătorii si nu pOMâ. cumpara dela producătorii, ~oferul Todor Mi~ic. ijoţii au înee'reat cu focuri de 
cari îşi aduc produsele In piaţă, ded~t după ora armă să. oprească automobilul, ,ofarul Insă nu şi-a 
11. Primăria a luat aceasta dispoziţie în urma perdut prezenţa de spirit, ci a Încercat- ou viteza 
in tinselor speculaţii ce se fac de către revitnzMori cea mai mare să scape din bătaia gloanţelor, ce 
cu articolele alimentare, pe cari le acaparează ia şi reu~it. 
pentru a le vinde cu preturi mai urcate. Autorităţile au luat măsuri întinse pentru ur-

--.: Ieri au fost anunţate serviciului sani'tar al mărÎrea hoţilor. '- , 
Ziarul dlui Stauber, minte, de oare ce nu or~sului 2 cazuri de scariatină. fn internatul de - De la fllcultatea de medicină din Miincheo . 
până acuma să. fi fost daţi în judecati, iar fet~, astfel el până acum s'au ânun~at 3 cazuri de a dispărut un flacon cu radium in valoare de o 

când se va petrece ace:ot lucru, ,nu ne vom scarlatinii. la acest internat, jumătate miliard. Poliţia a stabilit că autotul fur-
i'ăl anunţăm. Serviciul sanitar il luat dispoziţii pentru des- tului e iaboralltul facultăţei, care insi a reu,it a. 
In ceea ce prive~te faptul că am fi fost citati infectare ~i împedecarea Iăţirei ho .. lei totre eleve. trece graniţa Elveţiei. " 
, l de instrucţie, faptul este adevărat, Până acum s'au ~nullţat serviciului sanitar in _ Calea ferati români a incasat tn luna 

. h . 1'" d luna Noemvrie tu tatal 28 îmbolnăviri de scarla-·ou In C estl& procestl UI ImagInar e care Septemvrie a. c, prin cal>ele de bilete şi bagaje. 
,Aradi Kozlol1Yc, ci In procesul intentat tină şi 2 cazuri de moarle cauzate de această ale staţiunilor cari au legătură directA cu Buda~ 

d. deputat Iancu, dlui lustin Marşieu, pentru boală.. pesta-Viena următoarele sume: Staţia Arad Fr. 
declaratii făcute de cel din urmă la (iai. cu In general s'a COllstat,at că aproape toate Ca- 8l.622 dela călători şi Fr 944 dela bagaje. Sta-

. '" . 1· 1 'zurile de scarJatillii. au un aecurs ulior. ) I unei intruniri '1 pe care pnmu ~ e-a consl- "( tia Braşov Fr. 10'631 dela căIă.tori ,i Fr, 944 
• de ofeosatoare. :.... ,Societateac Ocrotirea orfanilor din război dela bag~je; Staţia Copşa M. Fr. 1851 dela că-
Câle rânduri, deci, tot atâtea şi millciuui. Noi nu mi da Arad aduce mulţumiri sincere Doamnei Vic- iători ~i Fr. 137 dela h-1gaje; Staţia Bl:Icureşti Fr. 
· insii. nici o nevoe sA suportăm mincîunile şi toria Liviu Popa pentru suma de Lei 1000, cu 236'976 dela călători şÎ Fr, 9786 dela bagaje; 

le, tn cheştii esenţialmente [Qmâne~ti ale care s'a inscris de membrii. donatoare la această Staţia Pl6eşti Fr. 3980 dela călători şi Fr. 224 
·5Iauber, ale căruia antecedeQte ne SUlit foarte societate ,dela bagaje; Staţia Teiu, Fr. 3964 dela că1ătorÎ 
,unoscute. Doa Ema colonel ,Georgescu a colectat pentru ,i Fr. 9400 dela bagaje j In total franci 339.754 
O. Stauber, e liber, dacă vrea sI!. se lase pe sOcletate dela d. Zernoveanu Lei 100, dela Moraru dela călători ~i Fr. 13.4 17 dela bagaje. 
turburi -ale ldure,uluil' ce îl vor purta, cu Alexandru SOt Iosefina AIoraru 50

l 
hotel ,Pannonia... . r 

ca pe o barcă rău echilibrată; d. Stauber, 50, C. F. Alad·Cianad 200, Soltes Andor 20, ....... - ....... ~ .. --%" ..... _ ... 
: să-şi dea drumul, de pe turnul primllriei, Soltest Andor 50 deja d. Nicolae Falh lei 10, iar ' I 
: insultii. adusă aerului căruia i·ar cere să 1 comitetul Ilost.ru dinPecica a chelal în acea cu" e Ultim e e ştiri politice. 
,; d, Slauber poâte, îll fille, să-şi permiti munil. Lei I 148. Primească donatorii mulţumirile 
capriciile ce)e solicită con tururile persoanei orfanilor de războiu,. 

: ~raţioasf'; noi însă cerem, hică o dată dlui i A fost suficient ca d, Titulescl1
J 

' mi-
- Prefectura pohţiei aduce la cunnştinţ(i. fu-

I să ne scutească. pe 1I0i românii, de min- nistru de finanţe. E'a anunţe stl'einatatea turor . propridarilor de automobile şi motociclete ' 
:!e ~i de c;.]olllniile dsalc, dictate de din localitate că tn ziua de 14 Noemvrie r92i n. ! tn persoana că nici nu poate fi vorba de 

sale pentru regimul de altii dtttă. m. vor trebui să Sf' preziute impreun}'i cu vehieu- ! O criză de" guvern, pentJ·u ca preţul leului 
Tot deo dată atragem uitI nou atenţia auto- lite la Prefectura de 'Poliţie din str.Mără:-I,_f'gtt! 'd" S d d tă d ] 6 • • 

, or, asupra omului acesta, a cărui ură JH:ntni - '( ! să se 1'1· lClj' e o a , e a ŞI Jurll:, 
Pentru. primirea permiselor de liberă circulaţ.ie pre- I l t" d' ~ d . făcuse înaillte de război, Jinziarul său ~ O i a unsprezece cen lme, ]J) 1C,,,n U-Şi ac-
lăzute tn lt>gea IIQul, I 

oficină de grosolă.nij şi de illsul18 la f .. t ,centuat tot de odMa, puterea lui per-
a tot ct>ea ce era român. . . A~oci~fia re5taor~torilor ~i C~t t'.gt.l,?f ,a 1 ,tI 

Dacă. d. Stauber, îşi amintt'şle cu plăeerl! de iuamtat H,'fl priI! al"ocatul el o cereTe prt11'anel. "111 1 SOllL it . . 
J ~ , 1 .. ::"-1· st'lIsul ca să. Ii se admită o nouă urcare a artiCQ- I Telegramele SOSIte guvel'llulm, , astfel 'p~trecule a Curţile marţta e, ne ofenm ' "'.- } . . _ 

iim prilejurHe de a se î!Jtoarce acolo: iar lelor .d~ cafenf'a., 1 reţunle dt~ caft'uele, tlUp~ cum dupa cum transpil'ă din cercuri oficioase,-
; dsa doreşte cu wt dinat.!!'lsul ~ă. şi tr;ms- '!;e. ştIe au fo~t ~Ixat,e de c~raHd in o, mit:l~r!l. II .. s4/1

1 
alJunţa. că ministrul de finanţe a văzut la 

pella~ii 'în teri~o~ut ~llg<lrjei, dată fii!ld ant.i-l o tu! . d~ mare. î~I.CRt ~ ~ a'J proltU~ nem~ ţu m~f! îl;. p~~ Par:s, llumerOllse personalităţi politice 
, sa p'~[Jtru romR:ll, S o SpUe ca să l:-:e dt'a )JUltiţll", Cafi'gll !o,.~ IIU. sun~ mulţunlltl~ el lllc_arL,a cari au dat llsiguI'ări,casti~tul . francez 
· de liberă plecare, de oare ce faptul de a îi fi I a. t';ploata f:I" n~asură ~l mal m~re pe consuma, tort~ 1 

f - ci f ţ- f 1 f I·L. 1 ftJ'e tot interesul Sil dea concursul său ·considerat ca o ci%te de ori care aca!! s Of ,an ca prin e ŞI e 4'"' ca CUie sa I 
' prezÎn:e situatia lor ca insuportabilă, • di!! cauza 1 statului român, din punctul de vedel'e al 

ţia învăţământului prim~r 
în oraşul Arad. 0/ }f;:' 

ŞCO!;J.[ a întocmit o 'statistică. 
elevii Înscrişi în acest an şcolar, in şcolile 
din oraşul Arad şi din care se poate COIl-

faptul îmbucurăwr că numărul elevilor ro-
1a aceste şco!i a spetit tu număr mare. 
lonforrn statiaticei revÎzoratuilli Îr' Arad func-

31 şcoli primare cU il fi învăţători. S'au 
la aceste şcoli în total 5282 ete,;-i cu 1097 

:Ju:ţi CQ In anul trecut După calculii.rÎle revl
.' "au rămas 'lleînscri~i încă peste,Q mIe 
· obligaţi, a cerceta şcoala, . 
Dl:ltre .. Ievii tnscrişi sunt de qaţionalitate ma.
,3337, romtLnă 1247, germană 73, sârbă. 184, * 441. 

L, şcoala Elena, din, regiunea gării C F. R. 
~lt illscrişt în acest an 1 ~3 f".fă 64, câţi au 
, ";" J 

:,SCTlŞl 111 allul' trecut • 
.lin cau.ta că. localurile şcoalel9r sunt tncă 

,. de poliţie, la ~cCllile din strada Elena, 
Şlefa,n cel mare, Virginia ,Hotăran şi subur

\tga, tnvătămâ.ntul nu se poate ., desvolta in 
cuvenită.. 

preţuriror ce li s'au fixat. ! c:!estiunei ntlufal'e ~i aceasta cu atât 
Suntem informaţi insă că. primll,lÎ~ nu va Ulai i maj mult cu cât situ~l.ţia internă şi ex-

ce'da de astădală. I 
'terua a \ României este din cele mai Socolim Însă. că ar fi ne\loe că. in legătură 

cu tlOU;! cerere a cafegii!Qr primăria si revioi'i. I fe t'i cite. . 
asupra preţurilor fixate de curâltq ~i supuoându-le Se Înţelege cii toate aceste asigUI'ă-ri 
unei reviziuri temeinice, sa le rf~ducă ia măsura fiU f<"wut un dposebjt efect In ţară şi au 
cuveniti\. şi dreaptă pentru consumatori, deşteptat o vie' satisfacţie tn cercurile po

- Camera comercială şi industrială din Arad litice, ce consideră astfel ca au avut o 
a ţinut ieri şedinţă, plenară, Primul se~tar al dovadă limpede de adevărul' afirmatiei 
camerii d. Zima a adus la cunoştinţă că sta că'wt 
de acord cu toti industria~ii dil' localitale ca cu facute de şeful guvernului că ştirea ve
ocazia vizilei Familiei Regale iEI Arad .. să se ofere ni,'ei. 'Ia putere a liheralilor, produce. 
cadouri Majestăţ,ilor Lor din produsele int:lustrble. tot .denuna' paniCă fiuancial'ă în strei
Secretarei camerei au făcut cunoscut apoi azisten- n<'Hnte. 
ţei reforma impozitelor, reforma legei e:~meril()r Din Bucureşti :::;e -telegrafiaza ca unii 
modificarea legei pentru încurajar('a .industriei şi 
s'a făcut raport despre expozitia dela BUCUft>Şti. membl'ii ai partidului liberal, văzând n.e-

Camel a, luând în discuţie cererea comercian~ nOl'Ocir.ea cl'eiută ţărei prin manifestarea 
ţilor evrei înaintată guvernelor în sensul ca să li uOl'inţei partidului de a ajunge la putere, 
se permită a ţine închise prl1văliile Sâmbăta, iar ar fi intel'venit În mod energic să nu se 
Dumineca deschisă. s'a' declarat Impotriva împlini- faca rău statului, prin afişarea unor pre 
rei acestei cereri, fătându-se prin aceasta ihflorlc 
repaosul duminecal, ten ţii do, guvernare, când la' mijloc' există 

Urmându,se la comp!inirea postului de sub:;ec- O nsemenea lipsa de popularitate. 
retar, camera il' ales tu această calitate pe d. 
Stefan. Jalea. Rad. responsabil: Laurall tiu ~ Luca. 

\ 
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CINEMATOGRAFE. 
P";ncesa Gim'gio dramă socială în 5 aote, tn 

"Apollo", tu 11, 12 şi 13 Noemvrie. Incă o piesă 
splendidă. compusă după. romanul lui Alexandru 
Dl1mas fiul. Princesa Hirac îsi iubE"şte de moarte 
soţn!. Află tnsă, că barbatul ~ înşală. In iubirea 
ei razbunătoare scrie coutelui rrervemonde, că 
soţia il inşalti.. ~Acesta, se revoltă şi el joară ră.z
bunare. Punâ.ndu-se la pândă ucide cu revolverul 
p~ un om, care voia să pă.trundă. la soţia. Acesta 
insA. nu e prinţul Giorgio, ci uu adorator al ,con· 
tesei, care servea de paravan pentru relaţiile l,ui 
Giorgio ~i a. contesei. . 

• , 
Cablul Express Nelt-'Yot'k istorie de aventu

rieri in 5 acte, îu llUrania". în 11,12 şi 13 Noem
vrie. America este ţara. clownilor in stil mare, 
Cel ce vrea sl cunOască adevă.ratele extremităţi 
ale fanteziei americane, sti. privească. piesa acea
sta şi se înţeleage in dep~in spiritul acelui Yanke, 
care nu cunoaşte arta decât avere cu orioe pret, 
dacă. nu merge altcllm. 

MICA PUBLICITATE. 
Usturoi dela 50 klg. In sus in orice aantitate 

se poate cumpă.ra la firma Rosenberger şi 00. 
strada Eca.tarina Teodor1u No. 2. 508 

Expozitnra~ "Hangya" 
in Palatul Reuniunei Agricole 

l~~~~~~:",~~.~~,~~,~! ~~:~ 
I Mare asortiinent de verlghete de logodnă, orolo811e de 

buzullar .1 ~e perete argintarII. Cump[,ră aur pentru un 
.j,52 . preturi urcate. . 

CCĂRBUNII 
-
A 

In atentiunea' Uân~lor p~blice ,:,i in-
r " o dustrlale ':'1 negu"fo· 

rilor de cărbuni. --: Secţia de mărfuri a casei 

R Maximilian Konig 
ARAD, Strada Bucur (Eiitviis-u.) 9. 

B Oferă, liTrart~ imediată, Il11IlHIÎ in pozitii de ,a
goane: d\rbuni de ocnă., prima. calitate din Va· 
lea .Jiului, c:lrbune bUCrl\i si de ocuă din opoca 
Oligocen. negru sclipitor, de mare ca.:orie, potri-

U vit:;:i pentru înciîlzirea camerelor. Cazane cu 
suprafali~ . mai maro, mori, C"lrbnne brun, în 
bn6d:i ~all de oellit, pl'lltru fahl'i'ccle de spirt 

N ~ ;~~~~i:~~U~i~ima~rr;::l~R~;~~;: v;;~;~ Telefon: Arad 63. 507 

1 CĂRBUNII 

. Anunţ. 
R+"gÎmentul 18 Vânători cu reşedinţa 'în 

Alba-Iulia, a.re nevoe de buni muzicanţi pen
tru toate instruIDt'Dte-le, cărora. li-se oferă salar 
hun. echipament etc. Doritorii se pot prezenta 
imediat cu actele ce posedă. 'J 95 

Oomandantul Reg .. 18 Vânătol'i; 

Colonel (88) .A.ritonov'ici. ........ -.. _ ......... 

b '_'~F , . 
: 01'" 

GAZETA ARADULUI 

.................................... 

i CAFENEAUA"DACIA" I 
• • 
: splendid renovată se va redeschide Sâm- : 
: .,ătă, 12 Soemvrle, seara la orele S : 
: Va concerta. renumita orchestră din Fiiglira.,;" for- : 
• mat.'\ din 14 membrii, sub conducerea Siirafului • 
• :Francisc Dodosz. Bufet. După. teatru m:ÎncKri reci. : 
:' Crema: specialităti. Cere sprijin binevoitor: • 

: ARTUR FISCHER si FIUL: · '. ••••••• a •••••••••••••••••••••••••••• 

FRAŢII NEUMAN 
211 

Fabrică de spirt şi de drojdie 

Fahrica de făină ••••• ARAD 

Primăria oraşului cu drept de nmnicipiu Arad. 

No. 8281l-192 1 prim. 

Pnblicatinne • • 
Având în vedere aprovizional'ea po

pulaţiei, începând cu ziua de azi stabilesc 
termenul de preemţiune a revânzătorilor 
pe piaţa oraşului Arad, în ora Il din zi, 
şi atrag atenţiunea celor interesaţi ca 
inainte de acest timp sii. se abţină aelâ'. 

> cumpărare pe piaţă, cu atât mal Dllllt, că 
in caz contrar se va pune' tn contra lor 
procedura cea mai severă. 

Arad, la 12 Noemvrie 1921.' 

Dr~ Robu, 
primar. 

AlJI"Z' Ave~ on?ar~ a aviza onuraţ~i 
J • noştn clIenţl că ne·a SOSIt 

'PETROLşi un 
tran.sport mare 

~ de CARTOFI 
Arădana SOC. comercială şi in
dustrială pe acţiuni A RAD. 

12 NoemVl'ie 1~2l 

a Stabilimentului industrial ce au şi 10 
fi daţi în judecatA conf. legilor în vîgoar; 

Al'ad, la 10 Noemvrie 1921. . 

(ss) Pocioianu m. 

)E~)E~~~)EM)E~~ti, 

Carol Andren~ 
si fi i "Mar~ depozit i 

I totfelul de maşini agricol 
şi feră~ie. 

IOAN ROG 
MA. GAZ 1 N CU ARAD Bulevardll!.. 

, Deie Ferdilill 
ARTIC O LE DE 1. NO.16 (fo8t BorusBtti,tl • 

• 480, 

manufactură, 

stofa si mătăsuri 

Fii i a laC h i sinea , 
+ 

'- --- Vânzare engro~ 

OLTOI 
d e tot soi nI să c a
p ă t 1\ la pom ţll o g i a 

NIEltlETZ 
TIJIISOARA. III. Strada C • 
rO&ll& No. 23 ••• Telefon 13~ 

-- 16 -
Dacă ai mânclîrime sau bul)iţe p<l piei a Cltmpm i 

Scabţ)format dr. Flesc . 

In atentiunea , 

vindec1\. sigur, n'are miros şi nn mUl'd11rc,;,te hainei,' 
borcan mic 8 lei, un borcan maro 1~ lei, borcan [:: 

I o familie 20 lei, Prav .t{eaboiorm> la alifie 4 lei. D,; 
457 I zare în toa.te farmaciile. Depozit principal !jÎ ţi' 

roviinzători, la. far· Emeroc K' (fost lAra 
. macia <Ingorul. 1l1ui I ain, :(Hing) < 

cumpărătoriiorde mobile i ::':Ul dela cal::"::::: şi piata Avram i" 

Mobile pent,ru prâ-nzitor ~i dormitor se pot 
cumpăra. ieftin în depozitul -de mobile Wiegen
fald, Arad, t:)tr. Eminescu (Deak lt'erenc) Nr.40 

Antistia comuRală a Circ. 1. 

No. 24679-921. 

" PubJicatiune. , 
Provocăm intt'eprinderile industriale 

şi agricole cari doresc a profita de favo
rul a mohilizRl'i pe loc, al personalului, ca 
urmare a pţlblicaţiunei facută în acest 
sens sub N o. nostm 1 :16l8-1921 acum 
dela. publicarea prezentă tn decurs de 24, 
care Să înainteze cele înpusă sub No. 
indicat mai ~ms, căci în caz contrar li-se 
vor aridică dreptul la mobilizarea, pe loc 

J 

, . 

Administraţia == 

G~z~ta Ara~ului 
primeste spre pub-, 
IIcareanunţuri tef
tine. " 

Tipografia. L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 


	Gazeta Aradului_bw_504
	Gazeta Aradului_bw_505
	Gazeta Aradului_bw_506
	Gazeta Aradului_bw_507

